
Notícias de interesse do Ibraop

- de 26 de julho a 4 de agosto -

SITES DO IBRAOP E DE NOTÍCIAS _________________

IBRAOP | Ibraop discute projeto de Sistema Nacional de Controle de Obras Públicas | IBRAOP

O projeto para a elaboração de um sistema capaz de monitorar obras públicas no país foi discutido 

e avaliado por representantes de 10 Tribunais de Contas e pelo Ibraop em reunião realizada, em 

Florianópolis, no dia 27 de julho | http://bit.ly/2v4SGtL

IBRAOP | TCE e Crea-PR firmam nova parceria para o controle de obras públicas

O diretor  de  Relações  Institucionais  do  Ibraop,  Pedro  Paulo  Piovesan  de  Farias,  participou da 

reunião que buscou o aprimoramento da fiscalização de obras públicas | http://bit.ly/2voUf6O

Cidade Verde | TCE-PI vai operar com laboratório móvel que mede a espessura de asfalto

O  novo  equipamento  começa  a  ser  operado  em  um  mês,  conforme  anúncio  do  conselheiro 

presidente Olavo Rebelo, em entrevista à Revista Cidade Verde | http://bit.ly/2u8MY7e

SITES DE TCS E DE PARCEIROS __________________

EGEM | Confira a programação atualizada do III Encontro Estadual de Gestores Municipais de 

Convênios e do I Seminário Catarinense de Engenharia e Arquitetura no Setor Público

Os eventos visam orientar os gestores de convênios, engenheiros e arquitetos sobre as práticas da 

transferência  voluntária  de  recursos,  bem  como  agregar  conhecimentos  sobre  regras  de 

elaboração, execução e monitoramento de obras públicas | http://bit.ly/2sr8a7w

CGU | CGU conclui capacitação em tribunais de contas sobre monitoramento de despesas

A iniciativa amplia monitoramento e análise contínua dos gastos públicos. A Rede Observatório da 

Despesa Pública conta, a partir de agora, com 21 tribunais de contas | http://bit.ly/2v6ibcp
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TCE-GO | Placa tem de informar motivo de paralisação de obras

Lei Estadual determina a instalação de placa em obra pública estadual  paralisada, contendo, de 

forma resumida, exposição dos motivos da interrupção. O TCE-GO solicita apoio da sociedade para 

fiscalizar o cumprimento da Lei | http://bit.ly/2v6PzQm

TCE-BA | Caravana da Ouvidoria convoca 12 mil ouvintes para fiscalizar junto com o TCE as obras 

públicas de Laje

Mais  de  12  mil  ouvintes  do  município  de  Laje  tiveram  a  oportunidade  de  acompanhar  as 

orientações do ouvidor adjunto do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Paulo Figueiredo, na 

Caravana da Ouvidoria | http://bit.ly/2ubpVgi

TCE-SP | Curso do TCESP sobre licitações e contratos reúne 200 pessoas em Itapeva

Com o objetivo de orientar servidores sobre procedimentos legais para a realização de compras e 

contratações, o TCE reuniu, em Itapeva, cerca de 200 agentes públicos | http://bit.ly/2vxX3hA

TCE-SE  |  Prefeito  apresenta no TCE projetos  do Consórcio  de resíduos sólidos  do Baixo São 

Francisco

O prefeito do município de Pacatuba, Alexandre Martins,  que também preside o Consórcio de 

Resíduos  Sólidos  da  Região  do  Baixo  São  Francisco,  apresentou  os  projetos  previstos  pelo 

Consórcio que conta atualmente com 28 municípios | http://bit.ly/2usJdcc

TCE-AM | Ex-prefeitos de Rio Preto da Eva têm contas reprovadas pelo TCE

A falta de comprovação dos recursos gastos e a ausência dos registros fotográficos de obras e 

serviços de engenharia para recuperação de ruas (antes, durante e após a conclusão), entre outras 

impropriedades, foram algumas das irregularidades detectadas | http://bit.ly/2wfvYOe

TCE-PR | TCE-PR e Sebrae lançam Manual de Licitações com foco na pequena empresa

O foco da publicação são as condições diferenciadas às micro e pequenas empresas nas compras 

públicas conferidas pelas leis complementares 123/2006 e 147/2014 | http://bit.ly/2vAAY2R
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TCE-RO | TCE e Crea-RO assinam acordo de cooperação para fiscalização de obras públicas

Trata-se da formalização do esforço das instituições em fiscalizar aspectos relativos à regularidade 

na execução de projetos, orçamentos, obras ou prestação de serviços que envolvam as áreas de 

engenharia, agronomia e atividades afins | http://bit.ly/2vAzSE1

TCM-CE | TCM investiga 48 licitações que somam R$ 97 milhões

O  Observatório  de  Licitações  Municipais  abriu  processos  para  apurar  irregularidades  em  48 

licitações envolvendo R$ 97 milhões em recursos públicos, nas atividades realizadas nos primeiros 

sete meses de 2017 | http://bit.ly/2usjMaN

TCM-GO | Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás participa de evento no TCE

O conselheiro presidente Joaquim de Castro, o conselheiro Sebastião Monteiro e os procuradores 

do MPC, José Gustavo Athayde e Henrique Pandim, participam de evento inaugural do curso de 

especialização Controle Externo e Auditoria em Obras Públicas | http://bit.ly/2wt78JS
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